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DEKLARACJA W SPRAWIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH: BIAŁORUŚ, POLSKA, RUMUNIA, UKRAINA  
 
ROZPORZĄDZENIE Z 2011 R. (WALIA) W SPRAWIE HANDLU ZWIERZĘTAMI I PRODUKTAMI POKREWNYMI (SI 2011/2379) (W. 
252)  
 
Walijscy Ministrowie: 
 

a. mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać występowanie wścieklizny na Białorusi, w Polsce, Rumunii i Ukrainie, tak że 
określone zwierzęta pochodzące lub wysyłane z tych państw mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt; oraz 

b. uważają, że istnieje poważna niezgodność z przepisami dotyczącymi kontroli urzędowych na mocy Rozporządzenia w sprawie 
kontroli urzędowych1 w odniesieniu do towarów importowych pochodzących lub wysyłanych z tych państw.  

 
Wykonując uprawnienia przyznane na mocy przepisu 29 ust. 1 Rozporządzenia z 2011 r. (Walia) w sprawie handlu zwierzętami i 
produktami pokrewnymi2, walijscy Ministrowie deklarują, że w Walii wymagane są następujące środki specjalne w celu ograniczenia 
ryzyka dla zdrowia ludzi lub zwierząt oraz ryzyka wjazdu niezgodnych z wymogami zwierząt do Wielkiej Brytanii: 
 
Dodatkowe warunki wjazdu określonych zwierząt importowanych do Wielkiej Brytanii, z przeznaczeniem dla Walii, z 
określonych krajów trzecich 
 
1. Żadna osoba nie może importować do Wielkiej Brytanii, z przeznaczeniem dla Walii, danego zwierzęcia pochodzącego lub 
wysyłanego z określonego państwa trzeciego, chyba że spełnione zostały następujące warunki oraz, w stosownych przypadkach, 
warunki określone w ust. 2: 
 

a. jest upoważniona przez walijskich Ministrów do importu danych zwierząt, zgodnie z ust. 3; 
b. przedłożyła walijskim Ministrom: 

(i) co najmniej siedem dni roboczych przed oczekiwaną datą przybycia do Wielkiej Brytanii – informacje wymagane dla celów 
wstępnego powiadomienia za pomocą odpowiedniego komputerowego systemu zarządzania; 

(ii) dwa dni robocze przed oczekiwaną datą przybycia do Wielkiej Brytanii – odpowiednie świadectwo zdrowia opublikowane 
przez Sekretarza Stanu, z późniejszymi zmianami. 

 

2. Niezależnie od Załącznika 5 (zastosowanie, odstępstwa od i zmiany Części 3 w odniesieniu do niektórych terytoriów 
podlegających przejściowym ustaleniom importowym) do Rozporządzenia z 2011 r. (Walia) w sprawie handlu zwierzętami i produktami 

                                                
1 EUR 2017/625  
2 S.I. 2011/2379 (W.252). Przepis 29 został zastąpiony przez S.I. 2020/44 (W. 5) i zmieniony przez S.I. 2020/1612 (W. 337). 



2  

pokrewnymi, w okresie przejściowym dane zwierzęta pochodzące z danego państwa trzeciego3 w okresie przejściowym muszą wjechać 
do Wielkiej Brytanii, z przeznaczeniem dla Walii, przez: 
 

a. punkt kontroli granicznej wyznaczony dla potrzeb takich przesyłek importowych, lub 
b. określony punkt wjazdu, w dniu roboczym, w godzinach od 10:00 do 16:00.  

 
Zezwolenie na import 
 
3. Walijscy Ministrowie muszą udzielić importerowi zezwolenia dla celów ust. 1 lit. a) w następstwie wniosku złożonego w ramach 
tego ustępu w formie opublikowanej przez walijskich Ministrów i każdorazowo zmienianej, pod warunkiem że spełnione zostały 
następujące warunki: 
 

a. wnioskodawca ma siedzibę w Wielkiej Brytanii lub, w przypadku wnioskodawcy mającego siedzibę w państwa trzecim, ma 
przedstawiciela w Wielkiej Brytanii; 

b. w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku w przypadku wnioskodawcy i jego przedstawicieli nie 
odnotowano poważnych niezgodności z odpowiednimi wymogami w zakresie zdrowia zwierząt lub zasadami kontroli 
urzędowych mającymi zastosowanie do importu zwierząt; 

c. wnioskodawca przekazał szczegółowe informacje na temat przewoźników i ich zezwoleń zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań4, które zostaną wykorzystane do 
importu do Wielkiej Brytanii, z przeznaczeniem dla Walii, danych zwierząt pochodzących lub wysłanych z określonych krajów 
trzecich; 

d. wnioskodawca przekazał szczegółowe informacje na temat gospodarstw lub przedsiębiorstw zarejestrowanych lub 
zatwierdzonych przez właściwy organ państwa trzeciego, z których pochodzące lub wysłane dane zwierzęta z określonych 
krajów trzecich będą importowane do Wielkiej Brytanii, z przeznaczeniem dla Walii, wraz z urzędowym poświadczeniem5 przez 
właściwy organ państwa trzeciego, że te obiekty są zarejestrowane lub zatwierdzone. 

 
Okres ważności zezwolenia 
 
4. Z zastrzeżeniem ust. 7, zezwolenie przyznane na podstawie ust. 3 obowiązuje do czasu anulowania niniejszej Deklaracji.  
 
Zmiana zezwolenia 

                                                
3 Dla celów niniejszej Deklaracji “dane państwa trzecie” to Polska i Rumunia. 
4 EUR 1/2005. 
5 W rozumieniu art. 3 EUR 2017/625. 
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5. Walijscy Ministrowie mogą zmienić zezwolenie przyznane na mocy ust. 3, powiadamiając o tym na piśmie posiadacza 
zezwolenia. 
 
6. Zmiana może zostać wprowadzona: 
 

a. na wniosek złożony przez posiadacza zezwolenia do walijskich Ministrów w formie opublikowanej przez walijskich Ministrów i 
każdorazowo zmienianej, lub 

b. z inicjatywy walijskich Ministrów. 
 
Zawieszenie lub anulowanie zezwolenia 
 
7.  Walijscy Ministrowie mogą zawiesić lub anulować zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, powiadamiając o tym na piśmie 
posiadacza zezwolenia, jeżeli: 
 

a. importer nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszej Deklaracji; 
b. walijscy Ministrowie uznają, że w momencie przyznawania zezwolenia nie zostały spełnione wymogi ust. 3 lit. a) lub b); 
c. po przyznaniu zezwolenia nastąpiła zmiana okoliczności, która, gdyby importer złożył nowy wniosek o zezwolenie na mocy ust. 

3, spowodowałaby odmowę przyznania zezwolenia ze względu na niezgodności z ust. 3 lit. a) lub b); 
d. do importu do Wielkiej Brytanii, z przeznaczeniem dla Walii, danego zwierzęcia pochodzącego lub wysłanego z określonego 

państwa trzeciego importer wykorzystuje przewoźnika innego niż przewoźnik, w odniesieniu do którego przekazano 
szczegółowe informacje wymagane na mocy ust. 3 lit. c); 

e. importer importuje do Wielkiej Brytanii, z przeznaczeniem dla Walii, dane zwierzę pochodzące lub wysłane z określonego 
państwa trzeciego z gospodarstwa lub przedsiębiorstwa innego niż gospodarstwo lub przedsiębiorstwo, w odniesieniu do 
którego przekazano szczegółowe informacje wymagane w ust. 3 lit. d). 

 
Przegląd decyzji przez wyznaczoną osobę 
 
8. Każda osoba niezadowolona z decyzji podjętej na podstawie niniejszej deklaracji może złożyć wniosek o dokonanie przeglądu 
tej decyzji zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisie 35A Rozporządzenia z 2011 r. (Walia) w sprawie handlu zwierzętami i 
produktami pokrewnymi6. 
Wyłączenie w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym 

                                                
6 S.I. 2011/2379 
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9. Niniejsza Deklaracja nie ma zastosowania w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych 
do Walii.7 
 
Interpretacja 
 
10. W niniejszej deklaracji: 
 

a. „przemieszczanie o charakterze niehandlowym” ma takie samo znaczenie jak w art. 3 Rozporządzenia (UE) nr 576/20138; 
b. „dane zwierzę” oznacza psa, kota lub fretkę; 
c. „dane państwo trzecie” ma takie samo znaczenie jak w ust. 2 Załącznika 6 (zastosowanie, odstępstwa od i zmiany w odniesieniu 

do niektórych terytoriów podlegających specjalnym przejściowym ustaleniom importowym) do Rozporządzenia (UE) 2017/625; 
d. „określone państwo trzecie” oznacza Ukrainę, Białoruś, Polskę lub Rumunię; 
e. „określony punkt wjazdu” oznacza terminal Eurotunnel Folkestone lub port w Dover; 
f. „okres przejściowy” ma takie samo znaczenie jak w ust. 2 Załącznika 6 (zastosowanie, odstępstwa od i zmiany w odniesieniu 

do niektórych terytoriów podlegających specjalnym przejściowym ustaleniom importowym) do Rozporządzenia (UE) 2017/625; 
g. „dzień roboczy” oznacza dzień inny niż sobota lub niedziela, który nie jest Bożym Narodzeniem, Wielkim Piątkiem ani dniem 

wolnym od pracy zgodnie z sekcją 1 ustawy o bankowości i transakcjach finansowych z 1971 r.; 
h. odniesienie do wyrażenia czasu w niniejszej Deklaracji stanowi odniesienie do czasu uniwersalnego. 

 
Anulowanie 
 
11. Deklaracja środków specjalnych: Białoruś, Polska, Rumunia, Ukraina sporządzona przez walijskich Ministrów w dniu 2 września 
2022 r. zostaje anulowana. 
 
Wejście Deklaracji w życie 
 
12.  Niniejsza Deklaracja wchodzi w życie następnego dnia po dniu sporządzenia Deklaracji. 
 
Godzina/data sporządzenia: 10:45, 28 października 2022 
 
Podpisał 

                                                
7 „Przemieszczanie o charakterze niehandlowym” ma takie samo znaczenie jak w art. 3 Rozporządzenia (UE) nr 576/2013 (EUR 2013/576).  
8 EUR 2013/576 
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GAVIN WATKINS 
TYMCZASOWY GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII DLA WALII 
 
Import z naruszeniem niniejszej Deklaracji stanowi wykroczenie zgodnie z przepisem 39 Rozporządzenia z 2011 r. w sprawie 
handlu zwierzętami i produktami pokrewnymi. 


